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รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผูผ้ ลิ ตเครื่องสําอางไทยครัง้ ที่ 7/2560
วันศุกร์ท่ี 10 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ ห้อง GS1-2 สภาอุตสาหกรรมฯ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิต์ ิ
รายชือ่ กรรมการทีเ่ ข้าร่วมการประชุม
1. คุณเกศมณี
เลิศกิจจา
2. ดร.ปรีชากร
สุวรรณเพ็ญ
3. คุณนิพนธ์
เผ่านิ่มมงคล
4. คุณ จิตตพันธ์
หงส์สริ ิ
5. คุณรักษณาลี
กังวานวัฒนศิร ิ
6. คุณอรรณพ
อารัญญิก
7. คุณ อภินนั ท์
โรจนวิภาต
8. คุณศิวาพร
เฟื่ องฟูสนิ
9. คุณมุกดา
โจวตระกูล
10. ดร.สุษริ า
สุดกรยุทธิ ์
11. คุณ วิมลศิร ิ
ปั ญจธนศักดิ ์
12. คุณ วรนุ ช
เติมตระกูล
13. คุณเรวดี
จันทร์พฤกษ์
14. คุณสมบัติ
วนาอุปถัมภ์กุล
15. คุณรสสุคนธ์
แซ่เล้า
กรรมการทีไ่ ม่เข้าร่วมการประชุม (ติดภารกิจอื่น)
1. คุณ ชนะชัย
วรรณประเสริฐ
2. คุณสายใจ
พรหมเดเวช
3. คุณกาญจนา
อนุ รกั ษ์กมลกุล
4. คุณนาคาญ์
ทวิชาวัฒน์
5. คุณเพ็ญจิตร
เจริญศิร ิ
6. คุณ จิตติ
อ้างสันติกุล
7. คุณภูสฎิ ฐ์
ศรีโรจนภิญโญ
8. คุณพงศ์ประพันธ์ สุสณ
ั ฐิตพงษ์
9. คุณ ฐิติ
ตัณฑสุทธิ ์
10. ดร.ธนกร
เวียงศรีพนาวัลย์
11. ดร.จิระพันธ์
ม่วงเจริญ
12. คุณ มณีรตั น์
สุข จิตร

ประธานทีป่ ระชุม

แทนคุณสุพจน์
แทนคุณนีรนารถ
แทนคุณมาลี
แทนคุณแคทรียา

รุง่ เจริญ
จิณะไชย
หาญสุโพธิพนั ธ์
ศรเกตุ
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สมาชิกและผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คุณเทพนิมติ ร
ทองจันทร์
2. คุณวิภาพร
จานุ กจิ
3. คุณจิดาภา
ธรรมาปรีชากร

บจก.ศารายา เอ็มเอฟจี(ไทยแลนด์)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอางไทย

เปิ ดประชุมเวลา 13.30 น.
คุณเกศมณี เลิศกิจจา นายกสมาคมฯ ทําหน้ าทีป่ ระธานในที่ประชุมกล่าวเปิ ดการประชุม โดยมี
ระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรือ่ งที่ประธานแจ้งให้ทราบ
คุณเกศมณี ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ทราบถึง การจัดงาน Connect With China’s
Beauty Market ทีจ่ ดั ขึน้ เมือ่ วันที่ 30 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค นัน้ เป็ นการแนะนํา
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนเทรนด์เครือ่ งสําอางในประเทศจีน
ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ ที่ 6/2560 วันวันพฤหัสบดีท่ี
12 ตุลาคม พ.ศ. 2560
มติทป่ี ระชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อพิ จารณา
3.1 สมาชิ กสมัครใหม่ 3 บริ ษทั
1.) คุณสุพฒ
ั น์ ฮาวส์
บจก. ยูคายูคา
เลขที่ 138 ซอยราชพฤกษ์ 24 แขวงตลิง่ ชัน เขตตลิง่ ชัน กรุงเทพฯ
โทร : 02-433-8782 อีเมล์ : eucaeuca11@gmail.com
ธุรกิจหลัก : ผูข้ าย-ผูจ้ ดั ส่งวัตถุดบิ ,ผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอาง
(ทราบข่าวจากทางเว็ปไซต์)
2.) คุณหง คิว
บจก.ซีเวนน่ า
เลขที่ 52/594 เมืองทองธานี ซอย13 ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด กทม.
โทร : 029610490 อีเมล์ : sivannacolors@sivanna.com
ธุรกิจหลัก : ผูจ้ ดั จําหน่ ายเครือ่ งสําอาง
(ทราบข่าวจากทางเว็ปไซต์)
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3.) คุณการันชิตา ทิพาศิรพิ ทั ร์
บจก.เฮิรบ์ มี่
เลขที่ 2/224 รามอินทรา 3 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.
โทร : 0619879939 อีเมล์ : Herbmycream@gmail.com
ธุรกิจหลัก : ผูจ้ ดั จําหน่ ายและผลิตเครือ่ งสําอาง
มติทป่ี ระชุม - ขอเอกสารเพิม่ เติมทัง้ 1 บริษทั คือ บจก.เฮิรบ์ มี่ และให้นําเลขทะเบียนการค้าไป
เช็คสถานะบริษทั ก่อนรับรองการเป็ นสมาชิก
3.2 พิ จารณาเอกสารเพิ่ มเติ มของสมาชิ ก 5 บริ ษทั ที่สมัครเป็ นสมาชิ กสมาคมฯ ใหม่
เมือ่ การประชุมคณะกรรมการสมาคมครัง้ ที่แล้ว
คุณมุกดาแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า จะนํ าเลขทะเบียนการค้าของบริษทั ทีเ่ ป็ นสมาชิกใหม่ไป
เช็คสถานะยืนยันตัวตนของบริษทั ก่อนทีจ่ ะรับรองการเป็ นสมาชิกของสมาคมฯ
มติทป่ี ระชุม - รับรองรายงานการประชุม และให้นําเลขทะเบียนการค้าไปเช็คสถานะบริษทั
ก่อนรับรองการเป็ นสมาชิก
3.3

เข้าสวัสดีปีใหม่ ตามหน่ วยงานต่างๆ
คุณ วิมลศิร ิ แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า เนื่องในโอกาสขึน้ ปี ใหม่ พ.ศ. 2561 เสนอให้สมาคมฯ
ติดต่อขอเข้าพบหน่ วยงานต่างๆ ตามรายชื่อหน่ วยงานเช่นเดียวกับปี ทผ่ี ่านมา โดยขอให้ทป่ี ระชุม
พิจารณาฯ ระหว่ างการจัด ซื้อ กระเช้าสํ าเร็จรูป หรือขอความอนุ เ คราะห์ผ ลิตภัณฑ์จ ากบริษัท
สมาชิกแล้วนํามาจัดกระเช้าเอง ซึง่ คาดว่าจะต้องใช้จาํ นวนกระเช้าประมาณ 20 – 50 อัน
มติทป่ี ระชุม - มอบหมาย ฝ่ ายเลขาฯ จัดทําหนังสือขอความอนุ เคราะห์ผลิตภัณฑ์จากสมาชิกของ
สมาคมฯ เพื่อนํ าไปจัดเป็ นกระเช้าสวัสดีปีใหม่ตามหน่ วยงานต่างๆ และสอบถาม
ราคากระเช้าเปล่า ทัง้ ขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก ด้วย
3.4 การเข้าเป็ นคณะทํางานร่วมระหว่าง อย. และ ชมรมตรวจพิ จารณาโฆษณาทางวิ ทยุ
และโทรทัศน์
คุณวิมลศิร ิ ได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่า สมาคมฯ เข้าร่วมเป็ นคณะทํางานร่วมระหว่าง
อย. และชมรมตรวจพิจารณาโฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน์ โดยมีความร่วมมือดังต่อไปนี้
1. ศู นย์รบั เรื่องร้องเรียน อย. จะอนุ ญาตให้ชมรมฯ สามารถขอดูข้อมูลเรื่องการอนุ ญาต
โฆษณาต่างๆ ได้
2. ขอความร่วมมือชมรมฯ ในการจัดอบรมหลักเกณฑ์การโฆษณา
3. ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการกํากับดูแลตนเองของชมรมฯ และสมาชิกของสมาคมฯ ใน
การตักเตือนผูป้ ระกอบการทีก่ ระทําผิด
มติทป่ี ระชุม - รับทราบ
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3.5

การจัดประชุมสัมมนาและการจัดทําวารสารสมาคมฯ โดยฝ่ ายจัดหารายได้
คุณนิพนธ์ ได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่า สถานะการชําระเงินค่าโฆษณาวารสารสมาคมฯ
เล่มล่าสุดนัน้ มีบริษทั ทีช่ ําระเงินแล้ว 3 บริษทั สําหรับการจัดทําวารสารของสมาคมฯในปี 2561
นัน้ จะทําออกมาทัง้ หมด 3 ฉบับ โดยจะแบ่งเป็ นช่วงเดือนมีนาคมจะแจกในงาน Asian Beauty , ใน
เดือนมิถุนายน จะแจกในงาน Beyond Beauty และในช่วงเดือนตุลาคม จะแจกในงาน Incosmetic
และงาน Cosmex
มติทป่ี ระชุม - รับรองรายงานการประชุม
3.6

งบรายได้ – รายจ่าย ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
กรกฏาคม

รายได้ ค่าบํารุงกลุ่มฯปี2560
รายได้จากการจัดกิจกรรมสมาคมฯ
เงินรับบริจาค
รายได้อื�น
รวมรายรับ
ค่าใช้จ่าย เงินเดือนและค่าจ้าง
ค่าใช้จ่ายงานกิจกรรมสมาคมฯ
ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณีย์
ค่าไฟฟ้า
ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์
ค่าใช้จ่ายอื�น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้มากกว่า(น้อยกว่า)ค่าใช้จ่าย
ยอดคงเหลือยกไป วันที�1 กรกฎาคม 2560

มติทป่ี ระชุม รับรองรายงานการประชุม

41,100.00
0.00
0.00
0.00
41,100.00
32,000.00
0.00
3,770.00
1,705.00
2,271.25
586.00
6,420.00
(46,752.25)
(5,652.25)

หน่วย:บาท
1มกราคม-31 กรกฏาคม 2560
285,600.00
128,900.00
10,700.00
53,000.00
478,200.00
179,000.00
227,159.19
25,550.00
15,379.02
6,079.50
7,798.00
280,936.87
(741,902.58)
(263,702.58)
(263,702.58)
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3.7

งบรายได้ – รายจ่าย ประจําเดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2560
สิงหาคม

รายได้ ค่าบํารุงกลุ่มฯปี2560
รายได้จากการจัดกิจกรรมสมาคมฯ
เงินรับบริจาค
รายได้อื�น
รวมรายรับ
ค่าใช้จ่าย เงินเดือนและค่าจ้าง
ค่าใช้จ่ายงานกิจกรรมสมาคมฯ
ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณีย์
ค่าไฟฟ้า
ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์
ค่าใช้จ่ายอื�น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้มากกว่า(น้อยกว่า)ค่าใช้จ่าย
ยอดคงเหลือยกไป วันที�1 กันยายน 2560

22,200.00
0.00
0.00
0.00
22,200.00
30,000.00
5,298.50
2,230.00
204.00
775.00
947.00
19,227.50
(58,682.00)
(36,482.00)

หน่วย:บาท
1มกราคม-31 สิงหาคม 2560
307,800.00
128,900.00
10,700.00
53,000.00
500,400.00
209,000.00
232,457.69
27,780.00
15,583.02
6,854.50
8,745.00
300,164.37
(800,584.58)
(300,184.58)
(300,184.58)

มติทป่ี ระชุม - รับรองรายงานการประชุม
3.8 ปิ ดบัญชี ธนาคารสําหรับรายรับ-รายจ่ายของ ASEAN Cosmetic Association
ดร.สุษริ า สุดกรยุทธิ ์ เหรัญญิกสมาคม ได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่าจะขอปิ ดบัญชีธนาคาร
สําหรับรายรับ-รายจ่ายของ ASEAN Cosmetic Association และจะนําเงินทีเ่ หลือฝากเข้าบัญชีของ
สมาคมผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอางไทย
มติทป่ี ระชุม รับทราบและให้ทาํ การปิ ดบัญชีธนาคารได้
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ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 สรุปการเตรียมการประชุม 27th ACC/ACSB (Pre-session) ที่กลุ่มเครื่องสําอาง
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเมือ่ วันที่ 17 ตุลาคม 2560 โดยกลุ่มวิ ชาการ
ดร.ปรีชากร ได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่า ขณะนี้ทางทีมวิชาการได้ทาํ งานร่วมกับทาง
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)และได้เตรียมข้อมูลสําหรับการนําเสนอเรียบร้อยแล้ว
ซึง่ การประชุม 27th ACC/ACSB (Pre-session) จะจัดขึน้ ระหว่างวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2560
ณ เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย
มติทป่ี ระชุม - รับทราบ
4.2 สรุปการจัดแสดงบูทสมาคม ที่งาน COSMEX เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิ กายน
2560 ณ ไบเทค บางนา โดยฝ่ ายเลขา
ฝ่ ายเลขา ได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่า จากการทีส่ มาคมฯได้ไปออกบูธในงาน Cosmex
เมือ่ วันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2560 ทีผ่ า่ นมานัน้ มีผใู้ ห้ความสนใจทีจ่ ะเข้าร่วมเป็ นสมาชิก
กับทางสมาคมฯ ค่อนข้างมากพอสมควร
มติทป่ี ระชุม - รับทราบ
4.3 สรุปการจัดงาน CONNECT WITH CHINA’S BEAUTY MARKET ที่จดั ขึ้นในวันจันทร์
ที่ 30 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค โดยฝ่ ายเลขา
ฝ่ ายเลขา ได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่า จากการจัดงาน CONNECT WITH CHINA’S
BEAUTY MARKET ที่ผ่านมานัน้ เป็ นการ สมาชิกของสมาคมฯให้ความสนใจลงทะเบียนกันเป็ น
จํานวนมาก แต่เนื่องจากมีการแจ้งเปลี่ยนสถานทีจ่ ดั งานกะทันหัน ทําให้สมาชิกบางท่านไม่ทราบ
ข้อมูล และจํานวนผูเ้ ข้าร่วมงานจริงจึงไม่ตรงกับทีล่ งทะเบียนไว้
มติทป่ี ระชุม - รับทราบ
4.4 สรุปการประชุมเชิ งปฏิ บตั ิ การ เรื่อง ความปลอดภัยของผลิ ตภัณฑ์เครื่องสําอาง
(Safety Assessment) ระหว่างวันที่ 6-9 พฤศจิ กายน 2560 ณ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล โดยฝ่ าย
สมาชิ กสัมพันธ์และกลุ่มวิ ชาการ
คุณเกศมณีได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่าทางสมาคมฯร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มกี ารจัด
สัมมนา เรือ่ ง ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครือ่ งสําอาง (Safety Assessment) ระหว่างวันที่ 6-9
พฤศจิกายน 2560 (จํานวน 3 วัน) ทางสมาคมฯได้ทาํ การเปิ ดรับสมัครผูส้ นใจเข้าร่วมโครงการ ซึง่
มีผเู้ ข้าสนใจเป็ นจํานวนมาก จึงต้องมีการทําการคัดเลือกผูเ้ ข้าร่วมประชุม จํานวน 120 คน (ภาค
บรรยาย) และ 50 คน (ภาคปฏิบตั กิ าร) ซึง่ การประชุมดังกล่าวก็สาํ เร็จลุล่วงไปด้วยดี และ
ขอขอบคุณกรรมการทุกท่านทีม่ สี ว่ นช่วยเหลือในการทํางานดังกล่าว
มติทป่ี ระชุม - รับทราบ

สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสํ าอางไทย
4.5 สรุปการประชุมหารือระหว่ าง PCPC, ACA และกลุ่มฯ เครื่องสําอาง เมื่อวันที่ 6
พฤศจิ กายน 2560 โดย ดร.ปรีชากร
ดร.ปรีชากร ได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่า ทาง PCPC และ ACA ได้ทําจดหมายยื่นคํา
ร้องไปที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในเรื่องของวันหมดอายุว่าควรเป็ นไปตาม
กฎหมายของอาเซียน และ JCIA ซึ่ง เป็ นสมาคมอุ ต สาหกรรมเครื่องสําอางของญี่ป่ ุน ได้ย่นื
จดหมายไปทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าไม่เห็นด้วยกับกฎหมายวันหมดอายุเช่นกัน
มติทป่ี ระชุม - รับทราบ
4.6 สรุปการเข้าประชุมร่วมกับสภาหอการค้าฯ เรือ่ ง การประชุมเตรียมการฝ่ ายไทย
สําหรับการประชุมคณะทํางานการค้าสิ นค้า RCEP ครัง้ ที่ 20 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 โดยคุณจิ ตตพันธ์
คุณจิตตพันธ์ ได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า การประชุมเตรียมการฝ่ ายไทยสําหรับการประชุม
คณะทํางานการค้าสินค้า RCEP ครัง้ ที่ 20 จะเร่งสรุปสาระสําคัญของประเด็นแกนหลักและ
พิจารณาประเด็นคงค้างที่มผี ลต่อการกําหนดระดับการยกเลิกอัตราศุลกากรภายใต้ RCEP คือ
ระยะเวลาการยกเลิกอัตราศุ ลกากร แนวทางจํากัดขอบเขตของการเปิ ดตลาดให้แก่ ประเทศอื่น
แตกต่างกัน (Limited deviation) ความยืดหยุ่นสําหรับการเปิ ดตลาดให้แก่ทุกประเทศเหมือนกัน
(Flexible to common concessions) และรูปแบบการเปิ ดตลาดอื่นๆ
มติทป่ี ระชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
5.1 กําหนดการประชุมครัง้ ต่อไป - วันพฤหัสบดีท่ี 14 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง GS1-2
สภาอุตสาหกรรมฯ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิต์ ิ
ปิ ดประชุมเวลา 15.30 น.
นางสาวจิดาภา ธรรมาปรีชากร
เจ้าหน้าทีส่ มาคมฯ ผูบ้ นั ทึกการประชุม

นางวิมลศิร ิ ปั ญจธนศักดิ ์
เลขาธิการฯ ผูต้ รวจรายงานการประชุม

